عاطفه کرمستجی
Email: at.karmostaji@gmail.com

پیشینه شغلی

▪

اسفند-۱۳۹۷تاکنون

مدرس کارگاههای نمایش(تئاتر) و خالقیت
کارگاه یک روزه آشنایی با تئاتر ویژه کودک و نوجوان ،بندرعباس ،دینگو پارک
کارگاه تفکر خالق برای گروه سنی ۱۰سال ،درگهان قشم ،مدرسه مهدیه ،شهرداری درگهان
کارگاه تفکر خالق برای دانشجویان دانشگاه هرمزگان
کارگاه بازی و خالقیت برای گروه سنی  ۸-۶سال ،انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
کارگاه بازی و نمایش برای گروه سنی  ۸-۶سال ،درگهان قشم ،مدرسه مهدیه ،شهرداری درگهان

کارگاه داستان ،گفتکو و نمایش برای گروه سنی  ۱۲-۹سال ،انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
کارگاه داستان ،گفتکو و نمایش برای گروه سنی  ۱۲-۹سال ،درگهان قشم ،مدرسه مهدیه ،شهرداری درگهان
کارگاه حل مساله با نمایش برای معلمها و مربیان ،درگهان قشم مدرسه مهدیه ،شهرداری درگهان
▪

پژوهشگر و عضو هیئت داوران گروه کتابهای تصویری(بازنگاری)
مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز | شیراز

اردیبهشت -۱۳۹۵تاکنون

مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز ،موسسهاي علمي -پژوهشي است که زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه شیراز
اداره ميشود .اين مرکز در سال  ۱۳۸۴تاسیس گرديده است و ميکوشد با انجام پژوهشهاي بنیادين در حیطهي ادبیات
کودک و نیز با کمك به انجام اينگونه پژوهشها به امر پژوهش و به تبع آن به نظريه و نقد ادبیات کودک گسترش و ژرفا
بخشد .مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز در جهت تحقق هدف ياد شده انجام وظايف زير را براي خود ضروري
ديده است:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

راهاندازي دورهي کارشناسي ارشد ادبیات کودک در دانشگاههاي کشور
انتشار مجلهي علميپژوهشي در قلمرو ادبیات کودک
تالیف و ترجمهي آثار مطرح در زمینهي نقد و نظريهي ادبیات کودک
راهاندازي کتابخانهي تخصصي ادبیات کودک در دانشگاه شیراز ،ايجاد بانكهاي اطالعاتي ،مرکز اسناد و مدارک ،آرشیو
عكس ،فیلم ،اساليد ،نرم افزار و تجهیزات رايانهاي مناسب
تدوين و ارائهي طرحهاي پژوهشي بنیادين و کاربردي در زمینهي ادبیات کودک و جلب حمايت سازمانها ،موسسات و
نهادهاي ملي و بینالمللي در انجام اين طرحها
اجراي همايشها و کنفرانسها براي به روز کردن اطالعات و يافتههاي پژوهشي در نظريهي ادبیات کودک در
عرصههاي ملي و بینالمللي در جهت هماهنگ کردن يافتهها و معرفتهاي مختلف (ادبیات ،روانشناسي ،تعلیم و
تربیت ،زبانشناسي ،جامعهشناسي و  )...براي رسیدن به درکي ژرف از ادبیات کودک

▪
▪
▪
▪

▪

برگزاري جشنوارهي دو ساالنهي پژوهش و نیز گزينش و معرفي پژوهشهاي برتر
تالش در جهت ارائهي درس "ادبیات کودک" در دورهي کارشناسي بخشهاي ادبیات فارسي و ادبیات انگلیسي در
کلیهي دانشگاههاي کشور
تشويق دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري به جهتدهي پاياننامههاي خويش به سوي ادبیات کودک و کمك به
ايشان در تنظیم طرح تحقیق و اجراي پژوهش
برقراري ارتباط و مبادلهي تجارب با سازمانهاي مشابه در عرصههاي ملي و بینالمللي

آبان-۱۳۹۷خرداد

مسئول بخش فعالیتهای فرهنگی و هنری مجموعه بوکتاب
دومین کتابفروشی بزرگ کشور بعد از باغ کتاب تهران و اولین و بزرگترین کتابفروشی جنوب کشور

 دورهمی کتاب و لبخند گروه خانه هنرمندان جنوب به سرپرستی امین کسری صدقی ،اجرای داستان "آدم آهنی وشاپرک"
داستان خواني "به گاه میخ دوم" نوشته ي حمزه خوشبخت و با حضور دکتر مصطفي صديقي ،عدنان انصاري ،خانمپاسالر و آقاي موسي بندري
کارگاه داستان نويسي کودک و نوجوان توسط مژده عباسي براي گروه سني هشت سال به باالکارگاه ساخت عروسك دختلوک(عروسك بومي بندرعباس) براي گروه سني ۱۲-۱۰سال توسط خانم گلشاه نیكنامنشست و دورهمي با آقاي احمد اکبرپور ،نويسنده برجسته ملي کودک و نوجوان و راشد انصاري(خالو راشد) ،طنزپردازشعرخواني اشعار اصغر نريماني با حضور خانم پاسالر ،عدنان انصاري و موسي بندريکارگاه آموزش خط تحرير براي تمام گروه سنین ،مدرس عبدالمطلب کهوري نژادکارگاه هوش هیجاني براي والدين و نوجوانان ،مدرس شمیم طاهرپور-قصهگويي براي گروه سني کودک ،قصهگو فاطمه غالمزاده نخلي

▪

مربی ادبی کودک و نوجوان (نوشتن خالق؛ داستان نویسی)

تیر -۱۳۹۷شهریور۱۳۹۷

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان | بندرعباس
در اين دوره ،کودکان از طريق بازي ،نمايش و نقاشي به شكلي خالق ،داستاننويسي را ميآموزند.
▪

تسهیلگر کودک

اردیبهشت -۱۳۹۶آبان۱۳۹۶

موسسه زیستمحیطی کودک نارون | شیراز
نخستین موسسه و مهدکودک زيستمحیطي با رويكرد آموزشي والدورف و امیلي رجیو در شیراز

▪

مشاور ادبی(دوست علمی)

آذر -۱۳۹۵فروردین۱۳۹۶

بنیاد ملی نخبگان فارس
طرح مدارس فصلی خالقیت و ایدهپردازی
مدارس فصلي خالقیت و ايدهپردازي ،طرحي است که توسط بنیاد ملي نخبگان استان فارس براي دانشآموزان نخبه
در مناطق محروم سراسر استان برنامه ريزي شده است .در اين برنامه ،دانشآموزان پس از گذراندن دوره و کالسهاي
مختلف ،زمینهي مورد عالقه خود را (داستان ،شعر ،فیلم ،درام  )...انتخاب ميکنند تا در يك رقابت ادبي شرکت نمايند.
در طول اين فرآيند ،ما به عنوان مشاوران ادبي متخصص در اين حوزه ،از طريق معرفي کتاب و مشاوره ،به دانش
آموزان عالقمند به داستاننويسي کمك مي کنیم تا بهترين اثر خود را خلق کنند.
طراحان و مديران پروژه :دکتر پوريا داسمه ،محمد رامین باستان
▪

مربی ادبی کودک و نوجوان (نوشتن خالق؛ داستان نویسی)

تیر -۱۳۹۴شهریور۱۳۹۴

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان | بندرعباس
در اين دوره ،کودکان از طريق بازي ،نمايش و نقاشي به شكلي خالق ،داستاننويسي را ميآموزند.

▪

مدرس زبان انگلیسی (کودک و نوجوان)

۱۳۹۲-۱۳۹۴

موسسه زبانهای خارجی فرهنگ | بندرعباس

▪

عضویت شورای مرکزی کانون موسیقی

۱۳۸۹-۱۳۹۲

کانون موسیقی دانشگاه شیراز
▪

بزرگداشت استاد هوشنگ ظريف( موسیقيدان ،استاد و نوازندهي حرفهاي تار) با حضور و اجراي سعید ثابت(نوازندهي
سنتور) و محمد اسماعیلي(نوازندهي سازهاي ضربي)()۱۳۸۸

▪

يادبود استاد فرامرز پايور( آهنگساز ،استاد و نوازندهي سنتور) با حضور و اجراي محمد اسماعیلي ،سعید ثابت و
آذرمینا(آهنگساز و مدرس سنتور)()۱۳۸۸

▪

رسیتال و دونوازي پیانو و ويولن :هادي اوجي(نوازنده و مدرس پیانو) و فرزاد خاوند(نوازنده و مدرس ويولن)()۱۳۸۸

▪

کنسرت پاپ گروه دنگ شو(به سرپرستي امید نعمتي)()۱۳۹۰

▪

تكنوازي دانشجويي()۱۳۹۲

پیشینه تحصیلی
▪

۱۳۹۳-۱۳۹۵

کارشناسی ارشد
ادبیات کودک و نوجوان

دانشگاه
▪

هرمزگان(روزانه)

۱۳۸۸-۱۳۹۲

کارشناسی
زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه شیراز(روزانه)

▪

دبیرستان و راهنمایی
نمونه دولتی مهدیه ،نمونه دولتی فرهنگ (بندرعباس ،ناحیه)۲

فعالیتهای علمیپژوهشی
▪

پروژه کتابهای بازنگاری شدهی کودک و نوجوان (گروه کتابهای تصویری مرکز مطالعات ادبیات کودک
دانشگاه شیراز):

دی-۱۳۹۴اردیبهشت۱۳۹۷

در این پروژه ،کتابهای تصویریای که در بازه زمانی ( )۱۳۹۰-۱۳۵۷برای مخاطب کودک و نوجوان منتشر شدهاند ،بر
اساس معیارهای گروه کتاب های تصویری مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز مورد مطالعه و بررسی قرار
میگیرند و نتایج آن به شکل کتاب در اختیار مخاطبان قرار داده خواهد شد .مخاطبان این پروژه عمدتا والدین ،معلمان،
دانشجویان ادبیات کودک و البته کسانی که عالقمند به ادبیات کودک و به ویژه جهان کتابهای تصویریاند و افرادی
که در این زمینه کار میکنند از جمله ناشران ،نویسندگان ،تصویرگران ... ،هستند.
این پروژه تحت نظارت دکتر مرتضی خسرو نژاد (مدیر پروژه ،مدیر مرکز و استاد فلسفه تعلیم و تربیت و ادبیات کودک
دانشگاه شیراز) انجام گرفته است .و عنوان طرح پژوهشی برتر سال  ۱۳۹۷آموزش و پرورش را کسب نموده.
▪

بررسی کتابهای تصویریداستانی کودک(ایرانی) با رویکرد بومنقد:

۱۳۹۴-۱۳۹۵

موضوع پایاننامه (استاد راهنما :دکتر مصطفی صدیقی ،استاد مشاور :دکتر مرتضی خسرونژاد)
▪

مقاله بررسی کتاب تصویری کودک" درخت من و شهر تابانا" از نگاه بومنقد

۱۳۹۶

ششمین همایش و کنفرانس ملی ادبیات کودک و نوجوان | دانشگاه بین المللي امام رضا | مشهد
چاپ شده در مجموعه مقاالت
▪

نجوم(سیر تحول ستارگان):
رقابت دانشآموزی(بین دبیرستانی)
کسب مقام دوم در نگارش و پژوهش ،کسب مقام نخست در ارایهی عمومی

۱۳۸۶

مدارک و گواهی تخصصی
▪

کارگاه و سمینار والدورف ( کارگاه و سمینار بین کشوري ايران و آلمان) | انجمن دوستداران کودک اصفهان |
آبان۱۳۹۶
با حضور اساتید و اعضاي اتحاديه والدورف آلمان (اساتید :پیا وايشه الكسا ،ماريا استريد بامگارتن ،بهاردخت نادري
تبريزي)
دوره شامل :اصول مقدماتي بازي و ريتم با رويكرد والدورف ،اصول مقدماتي ساخت عروسكهاي والدورف ،آشنايي با
مدارس والدورف و نحوهي آموزش در آن

▪

دوره آموزشی تخصصی مربیگری | موسسه پژوهشی کودکان دنیا | تهران | شهریور۱۳۹۶
این دوره شامل :هنر کودک ،مراحل رشد کودک ،نمایش خالق برای کودک ،حقوق کودک ،اصول کار پروژهای مبتنی بر
رویکرد رجیو برای مخاطب کودک ،رویکردهای آموزشی ،ادبیات و قصهگویی ،رفتار با کودک

▪

کنفرانس مقاله بررسی کتاب تصویری کودک درخت من و شهر تابانا از نگاه بومنقد در ششمین همایش و
کنفرانس ملی ادبیات کودک ،با موضوع معنویت | دانشگاه بین المللی امام رضا و مرکز مطالعات ادبیات کودک
دانشگاه شیراز | ۱۳۹۶

▪

ارایه مقاله در همایش دانشآموزی سیر تحول ستارگان | اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲بندرعباس | ۱۳۸۵

▪

 | ICDLسازمان فنی و حرفهای کشور | ۱۳۸۳

▪

پذیرش در آزمون ارتقای کمربند ورزشی تکواندو | اداره کل تربیتبدنی استان هرمزگان(هیئت تکواندو) | ۱۳۸۱

سخنرانی در مجامع علمی
▪

سخنگو و نمیانده جامعهي ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه هرمزگان در نشست همانديشي دانشجويان و استادان ادبیات
کودک سراسر کشور در دانشگاه شیراز

▪

 ۲۱ارديبهشت ۱۳۹۵

کنفرانس مقاله بررسی کتاب تصویری کودک درخت من و شهر تابانا از نگاه بومنقد در ششمین همایش و کنفرانس ملی
ادبیات کودک ،با موضوع معنویت

دورههای آموزشی تخصصی
▪

ارتباط بدون خشونت(زبان زرافه) | موسسه نارون شیراز | ۱۳۹۶

▪

دوره کارآفريني | بنیاد ملي نخبگان استان فارس | مهر -۱۳۹۵بهمن۱۳۹۵

اردیبهشت۱۳۹۶

▪

کارگاه دوره آموزشي فلسفه براي کودک (مدرس :دکتر محمدعلي صفرپور ،استاد دانشگاه علوم و فناوري ايران |
موسسه رايا | آبان -۱۳۹۵فروردين۱۳۹۶

▪

تئاتر(بازیگری) | انجمن هنرهای نمایشی هرمزگان (مدرس :رضا آزاد دریایی) | ۱۳۹۷

▪

پانتومیم | رضا جوشعار | مهر ۱۳۹۷

▪

تئاتر و پرفرمنس | محسن حسیني | فروردين ۱۳۹۸

▪

عروسكگرداني | مجید بشكال بهار | ۱۳۹۸

▪

سلفژ و پیانو | آموزشگاه موسیقی ماهریز(فروغ) (مدرس :حمیدرضا و هادی اوجی) | شیراز | ۱۳۹۲-۱۳۸۸

سایر فعالیتها
▪

دريافت جايزه و لوح تقدير فعالین فرهنگي دانشگاه شیراز | معاونت فرهنگي دانشگاه شیراز | ۱۳۹۲

سایر مهارتها
▪

تسلط کافي بر رايانه

▪

آشنايي با موسیقي (پیانو ،سلفژ)

▪

تسلط بر زبان خارجه (انگلیسي)

▪

تئاتر و نمايش ،بیان ،بدن و حرکت

زبانهای خارجه
▪
▪

تسلط کامل به زبان انگلیسی
آشنایی اولیه با زبان آلمانی

